Zápis z veřejného zasedání zastupitelstva Obce Kruh konaného
dne 16. 5. 2019 v zasedací místnosti Obecního úřadu Kruh.
Přítomno: 7 členů zastupitelstva
Jan Mládek, Štěpán Dejmek, Jindřich Vancl, Jaromír Buchar, Ladislav Pršala, Jiří Sedláček,
Ivana Horáčková
7 občanů, 2 hosté
Zasedání bylo zahájeno v 17,00 hodin
ukončeno v 19,25 hodin
zasedání zahájil starosta obce Jiří Sedláček, přivítal přítomné a konstatoval, že je přítomno
tolik zastupitelů, aby bylo zasedání usnášeníschopné.
zapisovatelem určen: Jindřich Vancl
ověřovateli zápisu navrženi: Štěpán Dejmek a Ladislav Pršala
(hlasování: / 7 : 0 : 0 / pro: Buchar, Dejmek, Vancl, Pršala, Horáčková, Mládek, Sedláček/
proti: 0, zdržel se: 0)
Program zasedání
1) Seznámení s programem zasedání
2) Kontrola usnesení z minulého zasedání
5) Projednání záměru vybudování kanalizace a vodovodu v obci
4) Projednání aktualizace Programu obnovy vesnice Kruh na další roky
5) Projednání rozpočtového opatření č. 2/2019
6) Projednání žádosti o prodej části pozemku 1038/3
7) Projednání závěrečného účtu obce za rok 2018
8) Projednání účetní závěrky obce Kruh za rok 2018
9) Projednání účetní závěrky příspěvkové organizace MŠ Kruh za rok 2018
10) Usnesení
11) Závěr
Starosta obce seznámil přítomné s programem zasedání, sám navrhl doplnění programu
o projednání návrhu podání žádosti o dotaci z MMR na opravy cest s dotací 70 %
a o projednání záměru uzavření nájemní smlouvy na část pozemkové parcely číslo 216/1
na 25 roků s firmou Alkion service s.r.o. a vyzval zastupitele a přítomné občany
k případnému dalšímu doplnění programu. Jiné další návrhy nebyly a o doplněném programu
bylo hlasováno.
(hlasování: / 7 : 0 : 0 / pro: Buchar, Dejmek, Vancl, Pršala, Horáčková, Mládek, Sedláček/
proti: 0, zdržel se: 0)
2) Kontrolu plnění usnesení z veřejného zasedání konaného dne 11.3. 2019 provedl starosta
obce. Smlouva o smlouvě budoucí s EKO Jilemnicko byla podepsána. Ostatní usnesení jsou
průběžně plněna

3) Ke konci loňského roku jsme se dohodli, že se zaměříme na možnosti vybudování
vodovodu v obci. První reakce některých občanů byla taková, že když už půjdeme do země,
tak proč zrovna neudělat i kanalizaci, což je docela logické už z toho důvodu, že se pořád
mění zákony a stejně přijde brzy doba, kdy kanalizaci s čističkou bude muset být i v Kruhu.
Nakonec to mohlo být i zřejmé z vodního zákona č. 254/2001 a hlavně jeho celkem častých
novel. Tento zákon mimo jiné „hlídá“ vypouštění odpadních vod a na jeho základě schválilo
zastupitelstvo 24.5.2007 pod číslem jednacím 18/2007 příspěvek pro občany, kteří si vybudují
u svých nemovitostí zařízení pro čistění odpadních vod (ČOV, filtr, nový septik …..). .
Na základě domluvy v zastupitelstvu po setkání s panem Jánským byl do každé
nemovitosti doručen dotazník, ve kterém jsme se ptali, jaký by byl zájem o vybudování
vodovodu v obci a zároveň jsem při tom mluvil i o kanalizaci. Potom jsme pozvali občany
do kina na veřejnou besedu, kde bylo přítomným potvrzeno, že když půjdeme „do země“,
tak s vodovodem by se dělala i kanalizace. A z toho bychom měli i vycházet, kanalizace
by byla vlastně základním „kamenem“ celé stavby, protože to Kruh v budoucnu stejně nemine
a budeme ji muset udělat. Vodovod povinný nikdy nebude, ale víme jak na tom s vodou
v obci jsme. Připojení na vodovod povinné není, na kanalizaci ALE UŽ JE a to byl
pro některé lidi problém. Na druhou stranu až se státem bude více hlídat pod hrozbou pokut
dodržování zákonů v nakládání s odpadními vodami a každý z nás bude muset ukázat
doklady, jak a co proto udělal, tak nás to taky bude něco stát a pravděpodobně
i víc, než kdybychom byli připojeni na obecní kanalizaci a platili stočné. Povinná kanalizace
bude určitě uzákoněna na rozdíl od vodovodu. A ta doba určitě přijde. Někteří občané
se ptají, kolik je to bude stát. To jim však zatím nedokážeme a ani nemůžeme říct. Když jsme
tady v zastupitelstvu o problému mluvili poprvé, tak jsme si řekli, že chceme vodovod v obci
řešit, kanalizaci jsme tenkrát brali spíše okrajově. Ale protože se změnila situace, tak teď
už musíme řešit v rámci „rozumného a odpovědného uvážení“ vybudování obou zařízení.
Proto je také projednání schválení záměru vybudování vodovodu a kanalizace v obci
na programu dnešního zasedání, abychom řekli svým zvednutím ruky pro ano nebo ne,
že do toho buď jdeme, nebo nejdeme. Odkládat už není co a čas běží velice rychle. Pokud
do toho obec půjde, tak se nejdříve MUSÍ ZMĚNIT PRO NAŠI OBEC PRVKÚK (plán
rozvoje vodovodů a kanalizací v území kraje) A ZÁROVEŇ SE MŮŽE ZPRACOVÁVAT
PROJEKT. Oboje bude stát ne zrovna malé peníze, ale s tím počítáme (rozpočet 2019).
Na základě projektu, pokud projektant dokáže najít cestu (respektive cesty), kudy obě zařízení
povedou, se potom musí vyhodnotit, jestli to dokážeme ufinancovat a to bude
asi taky zajímavá část celé akce. Protože po vesnici kolují různé zvěsti a rady (a nejen po ní),
jak by se to mělo, případně nemělo udělat a co kdo z toho má, tak aby bylo vše uvedeno
na pravou míru, tak jsem na zasedání pozval pana Jaroslava Jánského z firmy Ekolservis
Nová Paka, která pro nás „hlídá“ nakládání s odpadními vodami. S Ekolservisem spolupracují
i jiné obce z našeho svazku, jako třeba Poniklá nebo Horní Branná. Pan Jánský sebou přivezl
dalšího hosta, kterého nám představí sám. Teď bych dal slovo panu Jánskému, který mě když
tak opraví, jestli jsem řekl něco nepřesně a potom se můžete našich hostů ptát na věci, které
budete chtít vysvětlit.
Jaroslav Jánský – nejdříve představil přítomným dalšího hosta pana Hanuše z firmy KrVaK
Horní Branná, která se zabývá vodovody i kanalizacemi. Seznámil přítomné s principem
vodovodu i kanalizace, jak to musí být v praxi a také co se má dělat, když máme i nemáme
tato zařízení a co se musí vše dokládat. S čím se po zpřísnění zákonů může občan setkat
a že nám tato zařízení i přes nějaké poplatky určitě „zpříjemní“ další život.

Petr Hanuš – vysvětlil jak a z čeho se počítá vodné a stočné a seznámil přítomné s možnými
dotačními tituly
Jozef Žemba i Jaroslav Pochop – v obci je potřeba udělat oboje a dotáhnout vše do konce,
když už jsme se do toho pustili
Miroslav Budina – je možné dodatečné připojení na vodovod?
Jaroslav Jánský – projekt se bude navrhovat ekonomicky podle závazného potvrzení,
kdo se bude chtít připojit. Pokud bude vodovod předimenzovaný a odběr nebude v některých
lokalitách pravidelný, tak se může voda kazit
Miroslav Budina – je možnost se připojit jenom na kanalizaci?
Petr Hanuš – ano, ale je tu problém. Do vrtu (studny) se potom musí nainstalovat
vodoměr a nemovitost bude platit stočné, vodné už ne
Jaroslav Jánský – seznámil přítomné s plánovaným zpřísněním zákonů k odpadním vodám
a že bude určitě dobré, aby si to každý rozmyslel, jestli se nebude chtít na kanalizaci připojit.
Budou kontroly k dodržování zákonů a nařízení k vypouštění odpadních vod a to hodně
přísné. Domácnosti budou muset dokládat, jak často vyvážejí jímky, případně i septiky.
Samozřejmě i pro ty nemovitosti, které už tento problém nějak řeší (filtry, DČOV)
Štěpán Dejmek - je pro vhodné rozložení jak gravitační, tak i tlakové kanalizace po obci
Jiří Sedláček – právě proto si musíme sehnat k akci někoho, kdy by vše hlídal (hlavně
projektanty)
Petr Hanuš i Jaroslav Jánský potom představili příklady provozu z praxe
Jiří Sedláček – nutnost zpracování dokumentu do každé domácnosti pro závazný podpis
pod zájmem o vodovod a další beseda, nebo i besedy s občany v kině
Starosta potom navrhl, aby zastupitelstvo zároveň hlasovalo o záměru vybudování obou
zařízení, o podání žádosti o změnu PRVKÚK pro Kruh a o vyhlášení výzvy pro podání
nabídek na vypracování projektu na obě zařízení
O schválení záměru vybudovat v obci kanalizaci s ČOV a i vodovod, podání žádosti
na Krajský úřad Libereckého kraje o změnu PRVKUK pro obec Kruh
a vyhlášení výzvy pro podání nabídek na vypracování projektu na kanalizaci a vodovod
v obci bylo potom hlasováno
(hlasování: / 7 : 0 : 0 / pro: Buchar, Dejmek, Vancl, Pršala, Horáčková, Mládek, Sedláček/
proti: 0, zdržel se: 0

4) Končí nám Program obnovy vesnice Kruh, respektive už v něm nemáme naplánovány
žádné akce na další roky. Tento dokument potřebujeme například pro žádosti o dotace
z programu obnovy venkova. Musíme ho tedy aktualizovat. V návrhu je několik akcí,
jako rekonstrukce bývalé školy, výměna svítidel po obci, doplnění výstroje JSDHO, oprava
pergoly u hasičárny, opravy pomníků po obci, ozdravný prořez památných lip, obnova
zařízení kanceláří obecního úřadu, projekt na vodovod a kanalizaci i vlastní vodovod
a kanalizace a zřízení obecního hrobu na místním hřbitově. Starosta vyzval zastupitele,
že pokud je ještě něco napadá, co by se mělo udělat, tak aby to navrhli. Jiné návrhy nebyli
a o aktualizaci Programu obnovy vesnice Kruh na roky 2007 – 2024 bylo potom hlasováno.
(hlasování: / 7 : 0 : 0 / pro: Buchar, Dejmek, Vancl, Pršala, Horáčková, Mládek, Sedláček/
proti: 0, zdržel se: 0

5) zastupitelstvu bylo předloženo rozpočtové opatření č.2/2019. Na položce příjmů
je dotace na volby EU 33.000,- Kč a daň z příjmu 97.790,- Kč, na položce výdajů jsou
přesuny na položkách, poplatek za rozhlas 5.000,- Kč, nákup pelet 65.000,- Kč, finance
na dětský den, nové lampy 70.000,- Kč, pořez dřeva na pergolu k hasičárně 25.000,- Kč
a přesuny na položkách. Rozpočtové opatření tedy bude: příjmy 130.790,- Kč, výdaje
305.790,- Kč, financování 175.000,- Kč. Po vysvětlení účetní bylo o Rozpočtovém opatření
č. 2/2019 hlasováno
hlasování: / 7 : 0 : 0 / pro: Buchar, Dejmek, Vancl, Pršala, Horáčková, Mládek, Sedláček/
proti: 0, zdržel se: 0)
6) pan Zbyněk Kužel chce od obce koupit část sousední parcely číslo 1038/3, kterou
už využívá a na které má z minulých dob postaven skleník a vysazeny některé dřeviny.
Starosta navrhl, že pokud bude zastupitelstvo souhlasit se záměrem prodeje části pozemku,
tak s tím, že za přístřeškem zůstane prostor pro jeho dostupnost a dřeviny na něm budou
odstraněny, pozemek bude vyměřen tak, aby okrajově nijak nezasahoval do pozemků
ostatních sousedů. Geometrické zaměření a vklad do katastru nemovitostí bude hradit kupec.
Po diskuzi bylo o záměru prodeje části p.p.č. 1038/3 o rozloze přibližně 40 m3 a o pověření
starosty jeho vyvěšením na úřední desku hlasováno
(hlasování: / 7 : 0 : 0 / pro: Buchar, Dejmek, Vancl, Pršala, Horáčková, Mládek, Sedláček/
proti: 0, zdržel se: 0)
7) zastupitelstvu byl předložen ke schválení závěrečný účet Obce Kruh za rok 2018 společně
s výsledkem přezkoumání hospodaření ve výše uvedeném období Krajským úřadem
Libereckého kraje. Během kontroly nebyly zjištěny závažné chyby a nedostatky. Dotazy
zodpověděla účetní. Návrh Závěrečného účtu obce Kruh byl vyvěšen na úřední desce
od 29.4. 2019 do 14.5.2019. Závěrečný účet může být schválen bez výhrad.

(hlasování: / 7 : 0 : 0 / pro: Buchar, Dejmek, Vancl, Pršala, Horáčková, Mládek, Sedláček/
proti: 0, zdržel se: 0)

8) zastupitelstvu byla předložena účetní závěrka obce za rok 2017. Podrobnosti vysvětlila
účetní Markéta Dejmková. Žádné další dotazy už nebyly, o schválení účetní závěrky
bez výhrad bylo hlasováno
(hlasování: / 7 : 0 : 0 / pro: Buchar, Dejmek, Vancl, Pršala, Horáčková, Mládek, Sedláček/
proti: 0, zdržel se: 0)
9) zastupitelstvu byla předložena účetní závěrka Příspěvkové organizace Mateřská škola Kruh
za rok 2087. Podrobnosti vysvětlila účetní obce. Žádné dotazy nebyly, o schválení účetní
závěrky bez výhrad bylo hlasováno
(hlasování: / 7 : 0 : 0 / pro: Buchar, Dejmek, Vancl, Pršala, Horáčková, Mládek, Sedláček/
proti: 0, zdržel se: 0)
10) prvním doplňujícím bodem je projednání možnosti podání žádosti o dotaci
na opravu místních komunikací na MMR. Na tuto akci není potřeba žádné stavební povolení,
stačí souhlas stavebního úřadu. Tady by administrativa dotace byla okolo 100.000,- Kč.
Pro podání žádosti potřebujeme jenom nabídky dodavatelů. O schválení podání žádosti
o dotaci na opravu komunikací v obci Kruh na MMR a o uzavření Příkazní smlouvy
pro podání žádosti o dotaci s firmou J § F e-dual, s.r.o. bylo potom hlasováno.
(hlasování: / 7 : 0 : 0 / pro: Buchar, Dejmek, Vancl, Pršala, Horáčková, Mládek, Sedláček/
proti: 0, zdržel se: 0)
11) druhým doplňujícím bodem je projednání záměru uzavření nájemní smlouvy na část
pozemkové parcely číslo 216/1 na 25 roků s firmou Alkion service s.r.o. Starosta seznámil
přítomné se záměrem obce pronajmout si část zmíněné pozemkové parcely pro možné
uskladnění techniky patřící obci. Jedná s o část o rozloze 673 m2. Samozřejmě budeme muset
zaplatit nějaký nájem, nebude to však nijak velká suma. Zastupitelé s uzavřením smlouvy
souhlasili a bylo o ní hlasováno
(hlasování: / 7 : 0 : 0 / pro: Buchar, Dejmek, Vancl, Pršala, Horáčková, Mládek, Sedláček/
proti: 0, zdržel se: 0)

Diskuze
starosta
-

nejbližší akce 1.6. Pouťové posezení, 8.6. 43. ročník Pochodu Hanče a Vrbaty,
8.6. Taneční zábava Soumrak, Tampelband a Alibi, 16.6. Dětský den
seznámil přítomné s dotačními možnostmi přes MAS pobejt Jilemnice. Kdybychom
dokázali mít v majetku nějakou stavbu, ze které by šla „upravit“ zvonička,
která tu na začátku 19. století stála, tak je na ní možnost získat 80 % dotaci. Jediná
podmínka je, aby budova byla brána jako muzeum. Asi tady takový objekt v majetku
obce teš není. První podmínky byly daleko přístupnější, rychle se ale změnily. Další
možnost k dotaci z MAS je rekonstrukce budov hasičáren. I tady je dotace 80 %,

-

podmínky se po zjištění, že nebude tolik peněz taky změnily a teď už je maximální
dotace „jenom“ na akci do 200.000,- Kč. Možná by s tím šly ale pokrýt nová okna
a zateplení stropu. Tady není potřeba stavební povolení a je i čas na podání žádosti.
Pravděpodobně 2/2020
žádost o podporu provozu Linky bezpečí. Jednoduše řečeno POMOC
NA TELEFONU: - funguje 24 hodin denně, můžou tam volat děti, když je „trápí“
rodiče, spolužáci, větší děti, škola apod, můžou tam volat učitelé a rodiče, když nevědí
kudy kam. Je zřízena linka pro děti i dospělé. Linka bezpečí žádá o 3. 000,- Kč

-

žádost Český červený kříž – hledají peníze na vydání omalovánek a pro další činnosti
se zdravotnictvím pro děti. Podporovatele potom zviditelní právě v těch
omalovánkách. Tady je cena vyšší, i ta nejmenší je 7. 505,- Kč za „reklamu“ pro bárce
v omalovánkách na 1/4 strany

-

přišla nabídka od firmy JAS AIR na letecké digitální snímky obce. Chodí každoročně
a nikdy jsme na ni nereagovali. Cena za zarámovanou fotografii 80 x 120 cm
(nejmenší rozměr) je 11.860,- Kč a 150 x 150 cm (největší) je 20. 100,- Kč. Fotografie
nevypadá špatně, ale osobně si myslím, že ji nepotřebujeme. Pokud máte jiný názor,
tak něco navrhněte

-

Krajský úřad chce po Jilemnici, aby zajistila terénní pečovatelskou službu.
To znamená, že by jezdili i k nám do obce a samozřejmě nás to bude něco stát.
Vše je v jednání, nejdříve se začne až po prázdninách, možná až ke konci roku
Dotaz kdy mají zastupitelé naplánovanou dovolenou pro případné zasedání o
prázdninách

-

Jan Mládek
- do kontejneru u hřbitova lidé vozí komunální odpad, šla by tam dát cedule Jenom
pro odpad ze hřbitova. A také prověřit, jestli by se mohli dát ke hřbitovu nádoby
na plasty, sklo a kov
-

opravit zeď u kurtů, je to ale majetek tenistů

Petr Albrecht
- opravit chodník za hostincem

